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Hej kära medlemmar!

Nu har ni framför er den första digi-

tala upplagan av vår medlemstidning  

Ice Horse NYHETER. 

I denna finner du information från 

våra sektioner och vårt förbund. 

Vi har också en rapport från årets 

höstmöte.

I all sin enkelhet önskar vi i styrelsen 

er alla en riktig God start på det nya 

året! Vi hoppas att du är med oss som 

medlem till nästa år då det händer så 

mycket roligt och spännande i vårt 

förbund. 

Ta hand om er och njut av vintern 

med era hästar!

Med varm hälsning från 

Charlotta Gripenstam.
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 Charlotta G

ripenstam

Ett riktigt Gott Nytt 2023!
Charlotta Gripenstam 

Förbundsordförande
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Lördagens seminarium:

Hur håller man sin häst frisk?

Ridningen innebär belastning för hästen som kan leda till 
hältor, smärtor och olika ortopediska problem. Frågan är vad 
vi kan göra för att undvika detta?
Och vad är det som påverkar hållbarheten?
    -Var uppmärksam på hästen och tänk på att det som är så 
naturligt som möjligt oftast är bäst för hästen, säger lands-
lagsveterinären Izabella Granswed från Mälaren  Hästklinik.
Izabella pekar på att hästens uppväxtförhållanden betyder 
väldigt mycket. Viktigast är att hästen rört sig mycket i frihet 
de första fyra åren, med lösdrift i stora hagar med kuperad 
terräng. Sedan spelar exteriör, foder, hull, hästhållning, verk-
ning-skoning, utrustning, ryttarens sits och balans, träning-
en, underlaget, varitationen i arbetet och ensidig träning/
belastning stor roll.
Hästar som tränas och tävlas mycket utsätts för stora påfrest-
ningar. Ryttarens/ägarens ”hästöga”, förmågan att märka i 
tid om något är fel och inte känns som vanligt, är avgörande.
    -Konsten att undvika stora problem är att hitta de små 
problemen och åtgärda dem tidigt, säger Izabella. Lär känna 
din häst, känn igenom muskler, rygg, ben, se hur den rör sig i 
longering. Lär dig hur hästen beter sig och känns när den mår 
bra då märker du lättare när den inte gör det.
Kom ihåg: naturligt är bäst när det gäller såväl hovar, som 
hästens vinterpäls.
    -Tror det är bra med naturlig hästhållning och behöver man 
inte klippa så tycker jag inte man ska göra det. Men måste 
man klippa för att kunna träna kan man klippa så lite som 
man behöver. 
Och som ryttare behöver du träna dig själv, framförallt bål-
stabilitet och kontrollera om du är rakriktad i kroppen och 
inte sned och skev.

    -Var uppmärksam på hästens beteende, den ”talar” till oss 
genom att visa ovilja, motstånd, obehag. Det är dags att lyssna 
till vad hästarna säger, avslutar Izabella Granswed.

Islandshästens viktbärande förmåga

Stora ryttare på små hästar har diskuterats mycket 
på senare tid. Forskning pågår om ”Islandshästens 
viktbärande förmåga”. Denise Söderroos som är 
doktorand på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, 
undersöker detta och samarbetar med forskare på 
Island och i Sverige.

Frågan är vad viktbärande förmåga innebär och vad 
som påverkar hur viktbärande en häst är? Och hur 
fungerar det med hållbarhet, prestation och välfärd 
när det gäller tävlingshästar, turridnings- och ridsko-
lehästar och fritidshästar?
Det är inte lätt att svara på detta trots undersökning-
ar, mätningar och tester bl a på Island vid Hólar häst 
universitet och i Sverige på Wången.
    -Vi lånade 16 hästar från flera olika turridningsfö-
retag på Island. De var mellan 10 och 22 år, hade un-
gefär samma hull och träningsstatus. Hästarna var 
indelade i två grupper. En med toppiga ryggar och en 
med breda ryggar. I andra aspekter var hästarna så 
lika som möjligt i båda grupperna. Till exempel ålder 
och träningsstatus. Testet gjordes på Hólar i oktober 
när hästarna arbetat med turridning hela sommaren. 
Hästarna fick tölta snabbt en viss sträcka med samma 
ryttare och med olika vikter. Forskare och veterinär 
studerade vad som hände med hästarna (mjölksyra, 
puls, andning, rörelsemönster ) med mera efterhand 
som ryttarvikten succesivt ökades. De flesta klarade 
detta bra. Många nådde inte upp till mjölksyratrös-
keln.

Höstmötet
Välbesökt, välarrangerat och festligt, när SIF och SIF Avel 

hade sitt höstmöte 19-20 november i Stockholm.

Lördagen bjöd på intressanta föreläsningar. På kvällen var det galamiddag med 

utdelning av utmärkelser till årets mest framgångsrika tävlingsryttare, 

avelsvisarryttare och avelsgårdar.

På söndagen var det ordförandekonferens, diskussioner och information med SIFs 

ledning och SIF Avel. Nära ett hundratal representanter för lokalföreningar och 

uppfödare från hela landet medverkade.

-Nästa gång får det gärna komma ännu fler medlemmar!

TEXT: STINA HELMERSSON
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Hästarna fick bära ryttare plus vikter som vägde 
mellan 20 och 35 procent av hästens kroppsvikt. 
Hästarna vägde mellan 339 och 452 kilo och den högst 
testade ryttarvikten uppgick för den tyngsta hästen 
till 158 kg. 

Det visade sig att hästarnas viktbärande förmåga ofta 
är individuell och i dagsläget svår att bedöma. Hästar-
na som klarade testen bäst var väldigt olika i både ålder 
och exteriör, och än så länge kan man inte se någon 
tdlig koppling mellan exteriör, ålder och viktbärande 
förmåga.
Benens längd- eller hästens mankhöjd spelar ingen 
roll. 
    -Troligen kan hästarna tränas att bli mer viktbärande 
med rätt träning. Detta ska nu undersökas och forsk-
ningen fortsätter, säger Denise Söderroos.

Mental träning för ryttare

Mental träning kan betyda nästan lika mycket för ett 
bra resultat som fysisk praktisk träning.
Det framhåller Catrin Nilsmark har varit proffsspe-
lare i golf i 20 år. Numera rider hon islandshäst och 
erbjuder coachning och mental träning för ryttare.

Det är svårt att förändras och ändra vanor. Men skriver 
man ner sina nya mål så är det större chans att man 
kan klara att ta sig dit.
Vart vill jag ? Vilket mål, vilken riktning vill jag satsa 
på? Hur är läget nu? Gör jag det jag kan? Vilka hinder 
finns? Vilka resurser finns? Hur följer jag upp?
    -Jag lär ut olika övningar inom mindfulness, medi-
tation och visualiseringsträning.
Dela upp ditt stora mål i etapper, delmål och beta av 
ett i taget. Små steg åt rätt håll gör att vi känner oss 
framgångsrika.
Vid många tillfällen i livet kan det vara bra att kunna 
hantera sin nervositet. Genom några enkla övningar 
med andning, muskelavslappning och annan träning, 
kan man lära sig att hitta fokus och prestera när det 
krävs.
Att lära sig visualisera; att inom sig spela upp en film 
och se, uppleva och känna med sina fem sinnen vad 
man vill uppleva och uppnå kan vara väldigt kraftfullt 
och leda till att man lyckas.
Personlig utveckling och självkännedom är viktigt. 
Allt vi varit med om i livet sätter spår i våra nervcel-
ler, cellminne. Ju starkare upplevelser desto starkare 
är cellminnet inom oss. Allt detta är ofta omedvetet 
men kan förhindra att vi uppnår det vi önskar. Med 
rätt hjälp kan cellminnena lösas upp och hindren för-
svinna.

Gaedingafimi – ny tävlingsform

Gaedingafimi, är nu är en godkänd officiell tävlings-
form.
    -Här kan du visa upp din vältränade häst till musik 
på ett konstnärligt sätt!
Säger Mette Moe Mannseth, en av de Isländska Mäs-
tarna i ridning och huvudridlärare på Hólar Häst uni-
versitet i Skagafjördur på norra Island.

Gaedingur betyder kvalitetshäst, en bra ridhäst. Fimi 
betyder gymnastik.
Gaedingafimi är en tävling där ekipaget visar sina fär-
digheter såväl i gångarterna som genom övningar i 
olika tempon,och svårighetsgrad. Man tävlar på en 
”öppen” ovalbana där man kan rida in och även an-
vända mitten eller på en vanlig ridbana eller i ridhus.
Ekipaget ska kunna visa ett personligt hopsatt pro-
gram med såväl avslappning och mjukhet och kraft, 
fart och energi. Det finns tre olika svårighetsklasser 
och vissa övningar/moment som är obligatoriska på 
de olika nivåerna. På den högsta nivån ska man kunna 
visa både samling och kraft och rida både sakta och i 
högre tempon. Man ska visa tölt och minst två andra 
gångarter, även pass om man vill. Under uppstarten i 
Sverige informerar Jenny Mandal, ridlärare mm från 
SIFs styrelse om tävlingen. Föreningarna kan höra av 
sig till henne och hon arbetar även med utbildningen 
av domare.
 
Framgångsrik avel på Thufu

    -Jag avlar inte för att göra islandshästrasen bättre, 
jag avlar för att få fram bra tävlingshästar till mig själv! 
Det säger Mette Moe Mannseth som driver kända går-
den Thufu Icelandic Horse Center i Skagafjördur på 
norra Island med Gisli Gislason. 
De har utnämnts till Årets avelsgård på Island 2020 
och Årets tävlingshästgård 2021. 
Mycket av den framgångsrika aveln bygger på stoet 
Lygna frá Stángarholti (F: Dagur frá Kjarnholtum M: 
Mugga frá Kleifum). Lygna var Mettes första egna häst 
på Island och en betalning för tränarjobb. 
    -När Lygna avelsvisades fick hon inte så höga poäng 
for exteriören, bara 7,63 för, men veldtgt bra for re-
deegenskaper 8.21, med blandt annat 9 for trav som 
hon tror er en viktig egenskap i et avelssto men hon 
har fått 18 avkommor och alla har bra exteriör och är 
framgångsrika rid- och avelshästar. Lygna var själv 
pigg och stark i kroppen upp i hög ålder. 
Fjädring i rörelserna och lätthet i kroppen är viktigt 
för att hästen ska kännas lättriden och klara av på-
frestningar. Framtunga hästar innebär mer problem. 
Rida snabb och fri galopp har många positiva effekter 
på alla hästar och särskilt unga hästar, säger Mette. 
Hon framhåller att det viktigaste är att föl och unghäs-
tar får växa upp i frihet och flockar på stora områden 
där de kan röra sig mycket och lära sig att uppföra sig. 
    -Vi rider in vid 3,5 års ålder och avelsvisar hästarna 
som 4-5-åringar. Träning varvas med längre vilope-
rioder. 
    -Det är viktigt att man hittar på saker som gör att 
hästarna tycker det är roligt att träna och att BÅDE 
bygga upp dem fysiskt och att bygga upp deras själv-
förtroende.

Ni kommer att kunna läsa mer om alla dessa in-
tressanta ämnen och personer i nästa nummer av 
det trycka islandshästmagasinet IceHorse som ges 
ut i april och skickas hem till alla SIFs medlemmar.
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Riksidrottsforum 
12-13 november

Peter Stålhammar, Ingemar Tapper och Anna Ry-
berg representerade Svenska Islandshästförbundet
vid årets Riksidrottsforum (RIF) där samtliga 
idrottsförbund möttes för att diskutera aktuella och
strategiska idrottsfrågor. Totalt var vi cirka 300 per-
soner som samlades på Comfort Hotell i Solna där
vi pratade om allt från Strategi 2025 och Elitidrotts-
stöd till Digitalisering och Trygg idrott. Vi var
indelade i grupper där vi blandades med förtroende-
valda och anställda från andra idrottsförbund och
merparten av tiden ägnades åt att diskutera olika 
frågeställningar av gemensamt intresse. För vår del
är RIF en otroligt bra plattform för att knyta kontak-
ter med deltagare från andra idrottsförbund och
med RF/SISUs anställda och förtroendevalda. Det 
finns både många likheter och olikheter mellan
förbunden och vi kan lära oss mycket av varandra. 

Vi upplevde att det finns en stor generositet att
dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper och 
att det är lätt att be varandra om råd, stöd och
hjälp.
I slutet av maj 2023 är det dags för Riksidrottsmöte 
(RIM) där vi för första gången deltar som
medlemmar av idrottsrörelsen och inte som sökande 
organisation. Nu går vi in i en period av samtal med 
andra förbund kring gemensamma motioner samt 
diskussioner om Riksidrottsstyrelsens kommande 
propositioner. Vi ser även fram emot ett spännande 
val av ny ordförande för Riksidrottsstyrelsen då 
Björn Eriksson aviserat att han ska avgå.

Vi lämnade RIF fyllda av intryck, ny kunskap, nya 
vänner och massor av idéer som vi vill omsätta
tillsammans med er i vårt eget förbund. 
Vi återkommer med mer information när RIM 
närmar sig.

Om LOKstöd och lärgrupper
Rapportera alla aktiviteter som görs i föreningen

Som medlemmar i Riksidrottsförbundet har alla 
föreningar möjlighet att få hjälp av sin RFSISU
konsulent som finns lokalt runt om i landet. 
Varje förening har en utpekad konsulent som har 
till uppgift att stödja just er förening. Kontakta 
ert lokala RFSISU distrikt så hjälper de er att 
hitta rätt konsulent och bjud in denne till ett sty-
relsemöte. De kan hjälpa er med vilka aktiviteter 
som ni kan rapportera in och hur ni ska gå till 
väga. 

Alla aktivteter som rapporteras ger något tillbaka 

till er förening.

LOK-stöd är stöd till aktiviteter för ungdomar 
mellan 7-25 år som ger ett bidrag tillbaka för var-
je deltagare och aktivitet. Man rapporterar dessa 
aktiviteter via idrottonline.

Lärgrupper är aktiviter för alla åldrar där ni i för-
eningen träffas och genomför t ex en föreläsning.
Lärgrupper är också t ex om ni träffas för att 
genomföra planering av en tävling eller annan 
aktivitet.
De lärgrupper ni rapporterat innebär sedan att ni 
kan få stöd från RFSISU med t ex material eller
betala en föreläsare på kommande aktiviteter, 
prata med er RFSISU konsulent så berättar de 
mer.
Även lärgrupper rapporteras via idrottonline.
Möteslokaler finns också i många distrikt som 
man kan få låna/hyra som förening.
Som ni ser så har vi som medlemmar i RF bra 
möjligheter att få hjälp med verksamheten i 
föreningen via det stöd RFSISU ger på lokal 
nivå. För SIF som förbund är det också viktigt 
att alla föreningar rapporterar in sin aktiviteter 
då stödet till förbundet baseras på hur aktiva 
föreningarna är.

TEXT: ANNA RYBERG

TEXT: INGEMAR TAPPER
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SIF och alla SIFs lokalföreningar har sina medlems-
register i idrottonline som är RF:s gemensamma
system för att administrera idrott.
Varje lokalförening sköter medlemsregistret för sin 
förening där alla medlemmar skall vara
registrerade. Det är alltså alltid din lokala förening 
som du skall kontakta om du ändrat någon uppgift
t ex flyttat eller bytt mailadress eller telefonnum-
mer, då det bara är den som kan ändra dina
uppgifter. Tänk på att meddela din förening i god tid 
då det är de uppgifterna som används för utskicket 
av tidningen Icehorse, samt uppgifter för tävlings-
licenser och anmälningar i IndTa. Det är givetvis 
också viktigt att ni som hanterar registret i lokal-
föreningen alltid ser till att göra uppdateringar så 
att uppgifter är korrekta. I det fall vi behöver skicka 
ut extra tidningar beroende på felaktiga adresser i 
systemet så kommer den kostnaden att debiteras 
lokalföreningen.

Det mesta om hur hanteringen av idrottonline görs 
går att finna på länkar till systemets hjälpsidor.
Här beskriver vi det som du som administratör i en 
SIF ansluten islandshästförening skall tänka på,
men som också är bra att veta för alla medlemmar.
Typer av medlemmar (roller)
Medlemmarna i föreningen klassificeras i olika rol-
ler som beskriver vilken typ av medlem en viss
person är. Dessa roller används främst för att be-
stämma vilken medlemsavgift som personen skall
ha. De medlemsroller som finns är följande (OBS att 
varje medlem endast skall ha en av dessa roller):
Huvudmedlem SIF – denna roll skall alla senior-
medlemmar ha inkl den första medlemmen i en 
familj även juniormedlemmar skall ha denna roll 
(om de inte ingår i en familj)
       

Familjemedlem SIF-denna roll skall den andra 
familjemedlemmen i en familj ha
Familjemedlem SIF gratis-denna roll skall övriga 
familjemedlemmar i en familj ha
Introduktionsmedlem SIF-denna roll skall en med-
lem ha under det första året denne är medlem i en
islandshästförening
Stödmedlem SIF-denna roll skall en medlem ha som 
har sitt huvudmedlemsskap i annan
islandshästförening. Denna typ av medlem kan man 
alltså bara vara om man har sitt
huvudmedlemsskap i annan islandshästförening dvs 
någon av de ovan nämnda typerna. Denna typ
av medlem har samma rättigheter och skyldigheter i 
föreningen som en huvudmedlem med
undantag för att man tävlar för den förening man är 
huvudmedlem i. Man räknas heller inte in i
medlemsantalet när antal ombud till riksårsmötet 
fastställs.
Byta förening

När en person vill flytta sitt huvudmedlemsskap från 
en förening till en annan så görs detta i
samband med årsskiftet då medlemsskapet är per 
kalenderår. Man kan alltså inte byta förening
under pågående kalenderår. För att byta förening så 
kontakta den förening du vill lämna och
meddela dem detta så att du kan tas bort från deras 
register. Kontakta också den förening du vill
byta till och meddela att du vill bli medlem samt alla 
uppgifter de behöver ha för att registrera ditt
medlemsskap. Du skall därefter betala den med-
lemsavgift som gäller i den nya föreningen.
Det är viktigt att medlemsbyte sker i början av året 
under januari månad då uppgifterna om
medlemmar sedan förs över till IndTa för köp av 
licenser och anmälningar

Om medlemsregistret i 
idrottonline  

Kom ihåg att lösa medlemsskap i god tid för 2023 så du inte missar nästa nummer av 

Icehorse

TEXT: INGEMAR TAPPER
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    Ungdomssektionen 

Stort tack
- till alla som deltagit i Ungdomssektio-

nens verksamhet under 2022!

TEXT: AMANDA HAGBERG 

Under 2022 har vi sysslat med många olika projekt. 
Bland annat har vi uppdaterat Lag-SMs
reglemente, haft digitala kval till Lag-SM för första 
gången, varit representerade på FEIF Youth
Leader Event i Vienna, skickat deltagare på Hästnä-
ringens Unga Ledare-utbildning, haft
erfarenhetsutbyte med SvRFs centrala ungdoms-
sektion om verksamhetsstruktur, varit projektleda-
re för det superviktiga projektet Trygga SIF, deltagit 
på möten om trygg idrott, anordnat kurser så som
avelsvisarkurs och ungdomsledarkurs, ordnat med 
föreläsning i hästunderstödda insatser, varit
medarrangörer för Nationella Ungdomsveckan, 
ordnat aktiviteter för barn och ungdomar på SM,
påbörjat arbetet med att anpassa tävlingsformer för 

barn och ungdomar tillsammans med
tävlingssektionen och vi rundade av året med ett 
ungdomsträff på SIHS där vi bland annat fick lyssna 
på föreläsning om mental träning. Ni hör ju, vilket 
år vi har haft!

Just nu i Ungdomssektionen summerar vi året som 
gått och planerar inför nästa år. Under hösten har 
vi skickat in en ansökan till HUS (Hästnäringens 
Ungdomssatsning) med vilka projekt vi önskar 
genomföra 2023. Vi önskar bland annat att jobba vi-
dare med vårt projekt trygg idrott och fortsätta med 
våra populära kurser Avelsvisarkurs och Ungdoms-
ledarkurs (ULK). Nytt för 2023 är att vi planerar 
för en ULK 2. Vi satsar också på att utveckla vårat 
deltagande på SM och hoppas kunna vara en riktig 
höjdpunkt för barn och ungdomar som besöker SM.
Är du intresserad av att vara sektionsmedlem och 
hjälpa till att förverkliga våra målsättningar och 
projekt? Hör av dig till oss på instagram eller face-
book!

Instagram: sifungdom
Facebook: Ungdomssektionen Svenska Islands-
hästförbundet
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                          Fritidssektionen            

Hänt 2022

Händer 2023

Fritidssektionen har under 2022 genomfört ett antal 
olika aktiviteter.

Sverigeritten

Under 65 dagar genomfördes ritter i hela landet, 
både fysiskt och digitalt inrapporterade.
Det levererades många fina bilder och berättelser 
om ritter.

Ridutmaningen

Ridutmaningen 2022 blev ett helt fantastisk evene-
mang, med målbilden att rida in 2022
kilometrar.
Fem  föreningar lyckades nå hela vägen fram.
Under utmaningen har vi haft 1140 enskilda ritter, 
ca 335 enskilda deltagare från 37 lokalföreningar 
delaktiga. 11500 km ridna. En fantastisk ökning från 
föregående år.

Fritidssektionens läger på Wången

I November var det dags för läger på Wången, det 
blev en kanonhelg för deltagarna som fick
lyssna på bra föreläsningar och clinics.
Då responsen på lägret blev så bra, så är det nog inte 
fel att gissa att det blir en repris 2023.

Deltagit i Svenskt Friluftslivs mötesforum

Under året har sektionen medverkat på svenskt 
friluftslivs olika mötesforum, både digitala
och fysiska. Vi har även sökt medel genom svenskt 
Friluftsliv för 2023, som vi i dagarna har fått
preliminärbeviljade, så det ser ut som vi genom hela 
SIF kan få en trevlig del av detta under 2023.

Helgen 14-15 januari 2023 så har Sif en strategihelg, 
där kommer fritidssektionen närvara,
sektionen kommer även ha verksamhetsplanering 
denna helgen, därefter kommer vi komma
med mer info genom våra kanaler via SIFs hemsida 
samt via sociala medier.

Givetvis har vi redan nu en del i tankarna, så vi vågar 
lova att 2023 kommer bli riktigt kul.
Har ni därute i föreningarna tips, idéer på vad ni 
önskar Fritidsdelen på förbundsnivå ska
jobba med så hör av er till oss, kontaktuppgifter 
hittar ni på hemsidan.

TEXT: JOHAN ANDERSSON
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    Utbildningssektionen

Hänt 2022
• Under våren anordnades en förberedande ung-

hästtränare kurs på Västerboda.  

• Det har genomförts två Ridledare kurser, den 
ena på Grönåkra och den andra på Stenholmen.  

• I höstas hölls en Ridlärare II utbildning på 
Edeby.  

• Hästskötarexamen genomfördes på Wången 
och Axevalla. 

• Fortbildningsdagar för Ridlärare I-IV 
Årets två fortbildningsdagar för SIF Ridlärare 
hölls på Marma Torp och Rickebasta Islands-
hästar. Det blev en heldag med föreläsningar 
och en heldag clinic.  
 

• Under hösten har en Ridlärare IV utbildning 
genom Hästsportens folkhögskola i samarbete 
med SIF påbörjats. Utbildningen är förlagd till 
Wången. Utbildningen avslutas med examina-
tioner i maj 2023. 

SIF Trainer of the Year

Av drygt 30 nomineringar som kom in har urvals-
gruppen valt Nina Bergholtz som årets SIF Trainer 
of the Year och Sveriges kandidat till FEIF 
nomineringen. 
Urvalsgruppen består av utbildningssektionens 
ordförande, två ledamöter från sektionen och två 
tidigare Trainer of the Year kandidater. 

Nominering som kom in från medlem -

”Genom sitt engagemang och stora kunskap om 
islandshästen utbildar Nina sina elever. Hon motive-
rar och inspirerar sina elever, alltid med hästens bäs-
ta i fokus. Utvecklingen hos ekipagen och förståelsen 
för islandshästen, dess historia och exteriör, märks 
hos hennes elever. Hon är en förebild för sporten”

TEXT: SABINA ANDERBERG
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Håll utkik på webbsidan och Facebook för mer 
information om utbildning och fortbildning som är 
på gång. 

Förberedande unghästtränarkurs 

Under våren 2023 planeras en förberedande kurs, 
perfekt för dig som funderar på att ta dig an ung-
hästtränarprovet antingen under 2023 eller någon 
gång i framtiden. 
Lärare är Helen Blom och vi kommer att vara på 
Västerboda, norr om Uppsala. Kursen innehåller 
både teoretisk och praktisk undervisning men du 
som kursdeltagare behöver inte ha med någon häst.

Unghästtränarprov 
Har du planer att ta dig an unghästtränarprovet 
våren 2023?
Då är det dags att kolla igenom om du har rätt för-
kunskaper, och sedan skicka in din anmälan till oss. 

Första besiktningen sker v. 6 och examinationen 
sker v. 14. 

Förkunskaper 
* Diplomerad Hästskötare
* Ridteori 1
* Hippologi 1

Examination Ridlärare II och möjlighet till omexa-
minationer
Det är planerat för att genomföra examination för 
Ridlärare II vecka 12. 
Då kommer det även finnas möjlighet att gå upp 
för omexaminationer. Mer information om dessa 
kommer inom kort. 

Hästskötarexamen

Genomförs på följande platser 
Axevalla maj
Wången maj
Wången dec

Ridledare

Det kommer att ges möjlighet till Ridledare utbild-
ning vid två tillfällen under kommande året. En på 
våren och en på hösten. 

Ridlärare I och III

Under hösten kommer det att anordnas Ridlärare I 
och Ridlärare III utbildning.

Ryttarmärken

Under 2023 kommer det finnas möjlighet att åter-
igen ta ryttarmärken. Planen är att även införa ett 
”töltborgarmärke”.

Fler engagerade ledamöter till sektionen sökes!
Vill du vara med i vårt arbete med fortbildning och 
utbildning inom SIF? 
Vi söker fler engagerade ledamöter till sektionen. 
Hör av dig till kansliet för att meddela ditt intresse. 

Ridlärareråd

Under 2023 kommer vi att tillsätta ett Ridlärareråd 
som ett extra stöd i vårt arbete inom sektionen.
Tanken är att Ridlärarerådet ska kunna bistå med 
tips på utvecklingsinsatser, kompetensutveckling, 
kartlägga olika behov som finns inom yrket och 
liknande. 
Vill du som är Ridlärare I-III vara med så hör av dig 
till oss via kansliet. 

Mer utförlig information om fortbildning och utbild-
ning, examinationer etc. publiceras löpande på SIF 
webbsida.

Händer 2023

Om Nina
Nina Bergholtz är genom Svenska Islandshästför-
bundet diplomerad ridlärare level 3. 
Nina är även examinerad sportdomare och interna-
tionell avelsdomare (FEIF) med 25 års erfarenhet 
och dömer också föl- och unghästmönstringar  sedan 
20 år tillbaka. 

Nina är även Landsdomare (högsta nivå) i Gœðing-
akeppni. 
Som domare har Nina dömt på flertalet SM, NM och 
VM samt även på Landsmót. 

Nina har själv tävlat på landslagsnivå och deltagit 
på bland annat 25 SM och 4 NM. 

Förutom en karriär som instruktör, domare och ryt-
tare så har Nina 35 års erfarenhet som hingsthållare 
och uppfödare med drygt 150 föl som resultat. Som 
avelsdomare har Nina arbetat såväl i Sverige som 
Norden, Tyskland, Österrike,Holland och USA

Nina är en eldsjäl och lägger ner mycket engage-
mang i det hon gör. 
I många år har hon bedrivit ridskola och turrid-
ning samt privatlektioner och kurser på sin gård 
Himmelsrum utanför Gamleby. Hon har även 
hållit mycket  externa kurser och utbildningar runt 
om i landet. Delar av utbudet innefattar inte bara 
ridutbildningar utan även tex SIFs avelsutbild-
ningar med exteriörbedömningar av islandshästar, 
utbildning i visning av ridegenskaper och såklart 
även mycket om Gœðingakeppni.
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Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbun-

det (SIF) är en rikstäckande 

intresseorganisation för alla 

som brinner för islandshästar.  

Föreningen består av ett 

stort antal medlemsför-

eningar över hela Sverige.  

Om man vill bli medlem 

ansluter man sig till en lokalför-

ening som i sin tur är medlem 

i SIF. 

Hos oss finns gemenskapen 

oavsett om du är fritidsryttare, 

tävlar eller är intresserad av avel 

eller träningsfrågor.

Kansliet:
GENERALSEKRETERARE
Anna Ryberg    
anna.ryberg@icelandichorse.se

FÖRBUNDS- 
KOORDINATOR 
Jannike Moström  
svenska@icelandichorse.se

FÖRENINGSKONSULENT 
Jenny Werneholm 
jenny.werneholm@icelandichorse.se 
0220-45252

TIDNINGSPRODUKTION/WF 
Åsa Söderberg 
tidningen.svenska@icelandichorse.se

Styrelsen:
ORDFÖRANDE
/Repr SIF Avel
Charlotte Gripenstam   
ordforande@icelandichorse.se   

VICE ORDFÖRANDE
Jenny Mandal  
jennymandal@hotmail.com

CONTROLLER 
Kristina Johansson   
controller@icelandichorse.se

LEDAMOT
/Ansvarig 
Tävlingssektionen 
Peter Stålhammar 
ps@japeko.se

  
 

LEDAMOT
/Ansvarig Utbildningssektionen
Sabina Anderberg   
sabina@anderlund.se

LEDAMOT
/Ansvarig för 
Fritidssektionen 
Johan Andersson 
skattegarden@gmail.com

LEDAMOT
/Ansvarig för 
Ungdomssektionen 
Amanda Hagberg
amanda.e.hagberg@gmail.com

LEDAMOT
Ingemar Tapper 
ingemar.tapper@gmail.com

Valberedning:
VALBEREDNING ORDFÖRANDE
Göran Fernsund 
070-556 01 61
goran.fernsund@gmail.com

Landslag:
LANDSLAGSLEDNING 
Sissel Holmén      
sissel@hreyfing.se


